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ESGLÉSIA JOVE

Fent camí... en
un minut!

FENT CAMÍ... ESGLÉSIA  JOVE

Jesús et convida a afrontar la situació que
ens toca viure amb actitud de jove cristià!
 
Depèn  de  tu  e l  fe t  d ’a f rontar  l ' actua l  s i tuac ió  ta l  com
jesús  ens  conv ida  a  fer -ho .  Nosa l t res  cre iem que  serà
mol t  més  r ic  i  prof i tós ,  a  tots  e ls  n ive l l s ,  s i  ho
intentes  v iure  com a  UN JOVE CRIST IÀ .  Vo ls  saber  per
què?

El jove cristià no vol contemplar el món de forma superficial, vol veure
els fets, les persones, d’una manera diferent, amb la mirada amorosa
de Déu, que veu en cada persona un germà/na a qui estimar
incondicionalment.

 

 

Per aquest motiu, cada dia
t'enviarem una breu guia per
fer pregària des de casa. Ara
tens molt temps per ser-hi,

pot ser una bona oportunitat
per trobar temps per al diàleg

amb Ell, per cuidar aquesta
relació que massa vegades

descuidem. 
 

Sigues sincer i proposa't
un espai i un temps al

dia per no estar sol, per
escoltar la veu de Déu. Fes

camí amb Jesús aquest temps
de Quaresma i de

confinament! A més, saps que
no ho faràs sol, sinó amb

moltíssims joves d'arreu de
casa nostra!

 
Comença’l amb alegria, quan

arribis a la meta, hauràs
descobert que tot l’esforç,
constància, lluita i entrega

haurà valgut la pena!
 
 
 

 

CAMINANT JUNTS
 

FENT CAMÍ...  FENT CAMÍ...  FENT CAMÍ...  



El jove cristià, malgrat les ofertes més fàcils i les sortides més
atraients que se li ofereixen, no abandona, sap que la fidelitat i
l'esforç el porten al bon camí.

El jove cristià vol aprofitar el temps, vol omplir-lo de sentit i vida, vol
que sigui un moment per a créixer com a persona i en la fe. 

El jove cristià porta un recull de llibres, anomenat Nou Testament, on
hi troba la Paraula que és Bona Notícia, orientació, ànim, coratge i
alhora exigència. També per entendre’l a de recórrer l’Antic
Testament, col�lecció que ajuda a conèixer com Déu ha preparat la
vinguda de Jesús.

El jove cristià camina al costat dels altres i es preocupa  per les seves
necessitats, obert al diàleg i disposat sempre al servei perquè junts
puguem assolir la nostra fita.

El jove cristià sap que som en Quaresma, un temps en què recordem el
sofriment i la mort de Jesús a la creu per amor a cadascú de
nosaltres, el camí de preparació a la Pasqua, que és la festa de la
Resurrecció, Jesús venç la mort. Per tant ara és un temps oportú per
créixer en la relació personal en Jesús. 

El jove cristià, durant el seu camí, necessita menjar, però també un
aliment molt especial que li dóna una força i capacitat que ve de
Jesús, i per això s’atura i fa pregària i participa amb goig de
l’Eucaristia amb els altres joves. Ara, però, el jove cristià s'ha
d'adaptar a les circumstàncies del moment i viure el goig de
l'Eucaristia a través d'altres recursos.
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EN DEFINITIVA, JESÚS ENS ANIMA A SUPERAR AQUESTS DIES
DIFÍCILS AMB ESPERANÇA, AMB CARITAT CRISTIANA, AMB
AMOR VERS TOTHOM... ENS ANIMA A FER-HO COM A JOVES
CRISTIANS QUE SOM!
 

EN AQUESTA QUARESMA SEGUIM JESÚS EN
AQUEST CAMÍ I ACOMPANYEM-LO A LA CREU!

"El jove cristià
contempla el món

amb la mirada
amorosa de Déu"

 

Posa’t la cançó "40 days" de
Matt Maher per donar gràcies

a Déu per tot allò que has
reflexionat i prega. 

 
I sobretot, anota't en una

llibreta personal, en la llibreta
de pregària, o on creguis

oportú quelcom que has viscut
i que t’ha fet sentir Déu al

llarg del dia o en la pregària,
escriure ens ajuda a: créixer,
reflexionar, pregar, estimar...

 

Comencem?


